
Programma Mini-conferentie bekend 
Thema: ‘Roep tot Mij!’ 

 
Op zaterdag 29 en zondag 30 april organiseert de 
Pinkstergemeente Stadskanaal een mini-conferentie met als 
hoofdspreker Zoran Spasovski uit Macedonië. Het thema is 
‘Roep tot Mij’ en is gebaseerd op Jeremia 33:3. Zoran zal 
onder meer spreken over hoe wij de Stem van God 
herkennen en deze ook kunnen verstaan. 
 
Het programma van deze twee daagse conferentie ziet er als 
volgt uit: 
 
Op zaterdag 29 april gaat het over die dingen ‘waarvan wij 
nog niet wisten’.  
 
Op zondagochtend 30 april starten we om vijf uur met een speciaal seminar. Het onderwerp van het 
seminar is ‘De gaven van de Heilige Geest’. Galaten 5:25 zegt dat als wij leven door de Heilige Geest, wij 
ook geleid worden door de Heilige Geest. Hoe ziet het er in je dagelijks leven uit als de Heilige Geest je 
leven leidt? In verband met voorbereiden van een aansluitende maaltijd voor de deelnemers is opgave 
hiervoor gewenst. De maaltijd wordt aangeboden aan de deelnemers aan het seminar. Deelname aan 
seminar en maaltijd zijn gratis. 
 
Op zondagavond 30 april is de slotdienst voor ieder toegankelijk is, maar deze met name gericht zijn op 
jongeren. Deze dienst start om acht uur. Het onderwerp is dat God spreekt tegen verschillende personen 
op verschillende manieren. Ben je een leider, dan zal God je vooral aanspreken op wat je als leider moet 
weten. Heb jij persoonlijk behoefte aan bemoediging, dan zal God dingen zeggen die voor jou tot 
bemoediging zijn… maar hoe herken je nu de Stem van God en hoe onderscheid je of iets van God of uit 
jezelf komt? Zoran gaat hier duidelijke en bijbels gefundeerde antwoorden op geven. Na deze dienst is er 
tijd voor gebed. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. 
 
Wie is Zoran Spasovski? 
Zoran is sinds 2010 voorganger in het ‘Christian Center Macedonia’. Christian Center Macedonia is een 
Evangelisch-Charismatische gemeenschap met tien gemeentes in het hele land. Hij is getrouwd met 
Rebecka die deze keer ook met hem meereist. Met hun gezin wonen zij in Skopje, de hoofdstad van 
Macedonië. 
 
Terwijl sommige kerken en gemeentes leeglopen, ziet Bijbelleraar Zoran Spasovski vooral groei en bloei 
van de gemeente. Hij reist over de hele wereld om de gemeente wereldwijd te bemoedigen: ‘Christenen 
zijn geroepen om een duidelijk geluid te laten horen: laten we dat doen!’ Toegang tot de conferentie in 
Stasdkanaal is gratis. Er is een collecte voor dekking van de kosten. (voor het laatste nieuws omtrent het 
programma: www.pgstadskanaal.nl/nieuws en voor opgave voor het seminar: info@pgstadskanaal.nl )  
 
 

Informatie over Zoran Spasovski 
info@hands-to-help.nl 

Tel: 06 54625085 
                                                         Secretariaat Pinkstergemeente: info@pgstadskanaal.nl  

Tel: 0598-343971 
Informatie over de conferentie 

www.pgstadskanaal.nl 
 

Deze conferentie wordt georganiseerd door Hands to Help samen met de Pinkstergemeente Stadskanaal. Het 
doel is om door Bijbels onderwijs de werking van de Heilige Geest beter te leren kennen en om op de juiste 

manier om te gaan met de gaven van de Heilige Geest tot bemoediging van de gemeente  
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